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ਫ੍ਰੇਡ ਹਚਿਨਸਨ ਕੈਂਸਰ ਚਰਸਰਿ ਸੇਂਟਰ 

ਯੂਨੀਵਰਚਸਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਚ ੰਗਟਨ   

    

ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਧ ੱਚ ਧ ੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ  ਾਲੀ ਸਧ ਮਤੀ   

 

 

ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੰਬਰ: ________________________________________________ 

ਮੁਖ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨਾਂ: ________________________________________ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪਰਤੀਚਨਧੀ, ਇੱਕ ਸਰਪਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ ਇੱਕ 

ਬੱਿੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਚਪਉਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਬਦ “ਤੁਸੀਂ” ਅਤੇ “ਤੁਹਾਡਾ” ਉਸ ਚਵਅਕਤੀ ਲਈ 

ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਜੰਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਚਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਚਪਉਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।    

ਤੁ ਾਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਧ ੱਚ ਧ ੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਕ ਾ ਜਾ ਧਰ ਾ  ੈ  

ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ੍ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਕ ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਿ-ਚਵਿਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਹ-ਬਾਤ 

ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

ਇਸ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਚਕ ਤੁਸੀਂ  ਾਚਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਚਹਮਤ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਚਦਆਂਗੇ ਚਕ:  

1.  ਇਹ ਅਚਧਐਨ ਚਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਰਹਾ ਹੈ;  

2.  ਇਸ ਅਚਧਐ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਜੋ ਅਜ਼ਮਾਇ  ਲਈ ਹਨ;  

3.  ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ  ਾਚਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਚਵਤ ਜੋਖਮ ਅਤ ੇਫ੍ਾਇਦੇ;   

4.  ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ  ਾਚਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜ ੇਚਵਕਲਪ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਫ੍ਾਇਦੇ;  

5.  ਤੁਹਾਡੀ ਚਨਜਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਚਖਆ ਚਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ;  

6.  ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਕਸਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ  ੁੂੰ ਦਾ  ੋ ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਚਦਆਂਗ ੇਚਕ:   



064IRBform_SampleShortForm_Punjabi Eastern.India.doc / Version 2.0 / 07-01-13 / ਪੰਨਾ 4 ਦਾ 2 

1. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਚਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਿਾ ਕੌਣ ਚਦੰਦਾ ਹੈ;  

2. ਉਨਹ ਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਚਜੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ;  

3.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਚਧਐਨ ‘ਿੋਂ ਹਟਾਇਆ ਚਕਉਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;  

4.  ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗਤਾਂ;  

5.  ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਧਐਨ ‘ਿੋਂ ਹੱਟਣ ਦਾ ਫ੍ੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹੋ;  

6.  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਚਧਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਚਧਤ ਨਵੇਂ ਜਾਂਿ ਨਤੀਚਜਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ;    

7.  ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ ਚਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੰੂ  ਾਚਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ;  

8.  ਕੋਈ ਵੈਕਲਚਪਕ ਅਚਧਐਨ ਚਜਨਹ ਾਂ ਚਵੱਿ ਤੁਸੀਂ ਚਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

 

ਇਸ ਨੈਦਾਚਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ www.clinicaltrials.gov ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੰੂਨ 

ਮੁਤਾਚਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਬਸਾਈਟ ਚਵੱਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਚਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਚਹਿਾਣ ਕਰ 

ਸਕੇ। ਚਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ, ਇਸ ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਤੀਚਜਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ  ਾਚਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ 

ਇਸ ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਫ੍ਰੇਡ ਹਚਿਨਸਨ ਕੈਂਸਰ ਚਰਸਰਿ ਸੇਂਟਰ 

ਯੂਨੀਵਰਚਸਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਚ ੰਗਟਨ   

    

ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਧ ੱਚ ਧ ੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੋਟ ੇਸਰੂਪ  ਾਲੀ ਸਧ ਮਤੀ  

ਤੁ ਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ  

ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ  ਾਚਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਚਹਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ  ਾਚਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਚਵੱਿ ਬਣੇ ਰਚਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ 

ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹੋ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਕ  ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਵੀ)। ਨਹੀਂ ਕਚਹਣ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 

ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਮੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚਵੱਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।  

http://www.clinicaltrials.gov/
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਚਵੱਿ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ੍ਾਰਮ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਓਗੇ।    

ਜੇ ਤੁਸੀਂ  ਾਚਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਚਹਮਤ ਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਫ੍ਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਅਤ ੇਇਸ ਅਚਧਐਨ ਲਈ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਚਵੱਿ ਸਚਹਮਤੀ ਫ੍ਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।  

 ਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਇਸ ਅਚਧਐਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਚਧਐਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਕਸੇ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱੁਖ 

ਖੋਜਕਰਤਾ ____________________________________  ਨਾਲ  ____________________ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਇੱਕ ਖੋਜ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਨ ਹੈਨਸਨ, ਰੀਚਵਯੂ ਆਚਫ਼ਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫ੍ਰੇਡ ਹਚਿਨਸਨ 

ਕੈਂਸਰ ਚਰਸਰਿ ਸੇਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ 206-667-4867 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।   

  

ਦਸਤਖ਼ਤ  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ੍ਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਅਚਧਐਨ ਬਾਰੇ 

ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਚਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਵੱਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।   

 

_____________________________________________      _________________                            

ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦਾ ਚਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਅਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ     ਤਾਰੀਖ਼  

ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰਤੀਚਨਧੀ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  

 

 

_________________________________________________________________                            

ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰਤੀਚਨਧੀ ਦਾ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ   
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_____________________________________________      _________________                            

ਅਨੁਵਾਦਕ/ਗਵਾਹ  ਦਾ ਚਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ    ਤਾਰੀਖ਼  


